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 Drodzy Czytelnicy! 
W tym roku natura potwierdziła znane powiedzenie – w marcu jak w garncu. Zima pogroziła 

mrozem, a wiosna zaświeciła słońcem i zaczęła kusić śpiewem ptaków. Wraz z tymi oznakami zakiełkowała 

myśl o nadciągającej nieuchronnie maturze. Trzecioklasiści coraz częściej powtarzają słowo „ostatni”, piszą 

próbne matury, sprawdziany, zbliżając się do finiszu licealnej edukacji, która, miejmy nadzieję, zakończy 

się sukcesem i realizacją marzeń. Za nami miesiące nauki, ale także wspólnych wycieczek, warsztatów, 

wykładów, konkursów, sportowych sukcesów, ciekawych inscenizacji na deskach warszawskich teatrów 

i filmowych atrakcji, o czym piszemy w „Lilowcu”. Przed nami nowe wyzwanie - Dzień Otwarty 

dla naszych kolegów z gimnazjów oraz ich rodziców.  

Tymczasem w LILO trwają przygotowania do Święta Szkoły. Uczcimy ten dzień 22 marca 2018 r. 

uroczystą akademią z okazji 74. rocznicy powstania naszego liceum, lekcją historii i naukowym akcentem – 

uczniowie wysłuchają ciekawych wykładów, między innymi o języku komunikacji w mediach, o twórczości 

J. R. R.Tolkiena z perspektywy antropologicznej, o fenomenie innego w reportażach R. Kapuścińskiego, 

 o literaturze cyfrowej czy o literackich, teatralnych i filmowych funkcjach masek. To będzie okazja 

do spotkań, intelektualnych dyskusji i snucia planów na przyszłość.  

Życzymy wszystkiego najlepszego Dyrekcji, nauczycielom, uczniom i pracownikom szkoły. 

Zapraszamy do lektury „Lilowca”! 

Zapraszamy do lektury Lilowca! 

Redakcja 
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Gazetka szkolna LI LO im. Tadeusza Kościuszki 
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 Tadeusz Kościuszko  - Człowiek Idei 

 Spotkanie z młodzieżą z Izraela 
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 Olimpiada Wiedzy o Mediach 

 Projekt Młodzi w Akcji 

 Projekt Otwarta Firma 

 Projekt Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej 

 „Wiele hałasu o Szekspira czyli sen nocy rembertowskiej” 

 Spotkania z Melpomeną – „Opowieść zimowa” 

 Literackie Walentynki 

 Mów do mnie wierszem 

 

 



 

 

 

 

 

  

Było nie minęło 

Tadeusz Kościuszko – Człowiek Idei 

We wrześniu 2017 roku w przestrzeni publicznej Warszawy została zaprezentowana wystawa Tadeusz Kościuszko – 

Człowiek Idei. Materiał faktograficzny wystawy wzbogacony fragmentami wypowiedzi Tadeusza Kościuszki, 

polityków, historyków i poetów uzasadniał główną myśl całego przedsięwzięcia, podkreślającą działalność wielkiego 

Polaka w służbie idei. 

 

Kościuszko o sobie (1817): 

Jestem jedynym 

 prawdziwym Polakiem 

 w Europie, wszystkich innych 

 okoliczności uczyniły 

 poddanymi różnych mocarstw. 

 

Kościuszko o celach insurekcji: 

Za samą szlachtę bić się 

 nie będę, chcę wolności 

 całego narodu i dla niej 

 wystawię tylko moje życie. 

 

Wiliam Henry Harrison – późniejszy prezydent USA (1817): 

Sława jego trwać będzie dopóty, dopóki 

wolność panować będzie nad światem, 

dopóki na ołtarzu wolności jej obrońcy 

składać będą swe życie w ofierze, imię 

Kościuszki trwać będzie wśród nas. 

 

Rajnold Suchodolski „Polonez Kościuszki”: 

Patrz Kościuszko na nas z nieba, 

Jak w krwi wrogów będziem brodzić, 

Twego miecza nam potrzeba, 

By Ojczyznę oswobodzić. 

Wolność droga w białej szacie 

Złotem skrzydłem w górę leci, 

Na jej czole, patrzaj bracie, 

Jak swobody gwiazdka świeci! 

 

Wystawa została dobrze oceniona przez uczniów  

LI LO i z pewnością poszerzyła ich wiedzę na 

 temat patrona szkoły, Tadeusza Kościuszki. 

 

 



Było nie minęło 

Wizyta młodzieży z Izraela 

 

 

20 listopada 2017 r. zaczął się dla uczniów naszej szkoły bardzo pozytywnym akcentem. 

Po długim wyczekiwaniu mogliśmy wreszcie zobaczyć u szkolnych bram 3 wielkie, białe autokary. 

Dla drugo i trzecioklasistów widok ten był już dobrze znany, lecz pierwszaki ekscytowały się 

najbardziej, wyglądając przez szkolne okna. Po chwili z autokarów zaczęły wysiadać młode osoby, 

ubrane w ciepłe kurtki, szale oraz czapki i kaptury. To była izraelska  młodzież z miejscowości 

Rehovot koło Tel Avivu. Przedstawiciele grona pedagogicznego entuzjastycznie przywitali naszych 

gości w blasku fleszy. Nie obyło się bez wspólnych zdjęć. 

,,Izraday” rozpoczął się krótkim przedstawieniem opiekunów i uczniów z Izraela oraz 

z Polski. Po przekazaniu podarunków nastąpił czas na część artystyczną. Izraelska oraz polska 

młodzież niebywale bawiła się przy znanych piosenkach śpiewanych przez uczennice obu państw. 

Być w tym miejscu i poczuć tę radość wszystkich zgromadzonych i tańczących osób, to doznanie 

jakiego można doświadczyć tylko w ten jeden dzień, dzień przyjazdu tej wspaniałej młodzieży 

do Polski. 

Po uroczystości na sali gimnastycznej, mieszane grupy z obu krajów rozeszły się 

do różnych sal. W każdej z nich były osoby wyznaczone do prowadzenia zajęć integracyjnych. 

Uczniowie mogli szkolić swoje umiejętności językowe oraz przełamywać wszelkie bariery. 

Zajęciom towarzyszył uśmiech na twarzach wszystkich, radość, bliskość oraz otwartość na ludzi. 

Kiedy nadeszła przerwa na lunch, nadszedł też czas coraz bliższego pożegnania.  Uczniowie 

wymieniali się między sobą kontaktami, profilami w mediach społecznościowych oraz robili 

ostatnie wspólne zdjęcia. 

Niestety po 2 godzinach niesamowitych przeżyć nasi goście opuścili szkołę z rumieńcami 

na twarzach, ale też ze łzami w oczach. Żeby odczuć takie emocje i chęć jedności z inną 

narodowością, trzeba poczekać do następnego roku. 

Mateusz Dochód kl. I d 

 

 
 



Było nie minęło 

Meetingwith teenagers from Israel 

 

 

  

For the breathtaking experience of uniting with another nationality we are going to wait for next 

visit. 
 

Oskar Jakubczyk kl. I d 

(tłumaczenie tekstu) 
 

 

 
Projekt Otwarta Firma 

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, obchodzonego w ponad 160 krajach, 

dnia 17 listopada 2017 r. w naszej szkole został zrealizowany Projekt Otwarta Firma. Dzięki 

ogromnemu wkładowi pracy klasy 2C, uczniowie mogli poszerzyć wiedzę z zakresu 

przedsiębiorczości i odkryć wszelkie cenne informacje potrzebne do założenia własnego biznesu.  

Organizatorzy przedsięwzięcia wraz z zaproszonymi gośćmi z ZUS-u, Urzędu Skarbowego 

oraz Urzędu Dzielnicy wykazali się zaangażowaniem i profesjonalizmem, co przełożyło się 

na sukces projektu. Mamy ogromną nadzieję, że sukces ten uda nam się powtórzyć w przyszłym 

roku. 

                    Julia Kapla  

 

 

 

The begining of that day was very exciting for our students. After a long 

anticipation we finally saw three big, white coaches.  

For the second and third-graders that view has already been known, but it 

was a new experience for the first-class students. 

After a while teenagers, dressed in warm jackets, caps and scarves emerged 

from the vehicle. 

Indeed, our guests came all the way from fromRehovot near Tel Aviv. 

After the ceremony at the gym, students of both nationalities, 

mixed and went to different rooms. In every group there was 

a leader that hosted games we played.  

Students had many opportunities to break the language barriers 

and make friends. Everyone took enormous joy in participating 

this event. 

Students were exchanging numbers, social media profiles and 

smiles. 

Unfortunately, it was getting closer to the farewell. After a few 

hours they had to leave to continue their trip around Poland. 

Our teachers greeted them with enthusiasm. 

"Izraday" was opened with the brief introduction of both countries' students and teachers. 

We were having a lot of fun dancing to hit songs sang by our colleagues. 

To be in that place and feel the ground shaking from all the dancing people is an experience you can 

have exclusively on that day. The “Izraday”. 



Było nie minęło 

„Potyczki z Szekspirem” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tradycji stało się zadość. Sezon teatralny 

w LI LO został zakończony inscenizacją „Wiele 

hałasu o Szekspira czyli sen nocy 

rembertowskiej”, która uświetniła uroczyste 

obchody 73. rocznicy powstania szkoły.  

 

  

 

Kilkumiesięczna współpraca nauczycielek 

języka polskiego, prof. Ewy Filipowicz i prof. 

Małgorzaty Wiśniewskiej z uzdolnioną grupą 

uczniów z klas pierwszych, drugich i trzecich 

zaowocowała sukcesem. Szekspir 

z przymrużeniem oka w ujęciu 

K. I. Gałczyńskiego i St. Barańczaka, 

zwieńczony sonetami dramaturga ze Stratfordu, 

wyzwolił emocje, ujawnił ukryte talenty 

i zacieśnił przyjaźnie w zespole teatralnym.  

Brawurowa gra aktorska, szczególnie E. Wardina i J. Pasznika oraz informatyczne efekty 

specjalne M. Tryca wpłynęły na pozytywny odbiór przedstawienia i spotkały się z ogromnym 

aplauzem ze strony publiczności. 

Mimo lekkiej formy tematu przekazane treści przybliżyły twórczość W. Szekspira 

i przyniosły oprócz wartości artystycznych także korzyści dydaktyczne.  

Redakcja 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Było nie minęło 

„Młodzi w Akcji” 

Historia Rembertowa – reaktywacja wspomnień. Taśmy Przyszłości. 
Młodzież LI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Warszawie z wielkim 

zaangażowaniem wzięła udział w programie Centrum Edukacji Obywatelskiej o ścieżce 

tematycznej „Młodzi w Akcji”.  Półroczny projekt został zrealizowany pod opieką nauczycielek 

pani Doroty Gardzielik i Pani Marty Grzeszczak, w ramach rozwijania pasji i zainteresowań 

uzdolnionej młodzieży. Wśród uczniów znaleźli się: J. Benyk, K. Kotara, K. Kadela, 

R. Kossowski, S. Wąsowski, M. Simińska, J. Miłosz, M. Dochód, J. Kozicki, J. Kapla, J. Florczak, 

N. Pacak, A. Kosnowicz. 

Temat,  jaki sobie wspólnie wyznaczyli to: „Historia Rembertowa – reaktywacja 

wspomnień. Taśmy Przyszłości.” Celem młodzieży było poznanie historii, miejsc i ludzi 

związanych z Rembertowem.  Chcieli oni uwiecznić te historie oraz przedstawić społeczności 

szkolnej jak również innym mieszkańcom Rembertowa. Wykorzystali w tym celu technologie 

informacyjne. Głównym celem, było także uatrakcyjnienie Rembertowskiej Izby Pamięci. 

Realizując projekt uczniowie poznali dzielnicę, w której się uczą, a niektórzy mieszkają. 

Pod opieką nauczycielek i we współpracy z Dyrekcją Biblioteki im. Jana Pawła II w Rembertowie 

zainicjowali międzypokoleniowe spotkania integracyjne oraz nawiązali kontakt z Seniorami 

z Rembertowskiej Akademii Seniora. 

Uczniowie przeprowadzili liczne wywiady z mieszkańcami Rembertowa. Bohaterami 

projektu byli: 

 Pan Bolesław Pachnik – zegarmistrz z Rembertowa, przeżył obóz w Mauthausen 

 Pan płk Jan Pasternak – żołnierz AK pseudonim „Żegota”, pilot 

 Pan Mirosław Utta – lektor telewizyjny, pracownik TVP, Polsat, udzielił głosu jako lektor  

w filmach,  grach  i serialach 

 Pani Alina Wrońska – łączniczka AK ps. „Lidka”, „Szara”, sanitariuszka w czasie wojny 

w Wojskowej Służbie Kobiet 

 Pani Regina Jakubczyk – działaczka Solidarności w czasach PRL 

Młodzież zebrała bogaty materiał historyczny, który będzie do dyspozycji odwiedzających 

Izbę Pamięci w Rembertowie.  Jest  to wystawa i dwa filmy: jeden z nich, to cykl wywiadów 

w całości, drugi to film krótkometrażowy, który prezentował efekty pracy grupy projektowej 

„Młodzi w Akcji” (do obejrzenia pod adresem: https://youtu.be/nYiN_EIC758). 

26 lutego 2018 r., w murach rembertowskiego Ratusza, miała miejsce uroczysta gala, na której 

młodzież  miała przyjemność i zaszczyt podsumować półroczną pracę w obecności szerokiej 

społeczności rembertowskiej. Wśród wielu zaproszonych gości był  Burmistrz Dzielnicy 

Rembertów pan Mieczysław Golónka, przewodniczący Rady Dzielnicy Rembertów Stanisław 

Kowalczuk, Dyrekcja LI Liceum Ogólnokształcącego, nauczyciele, seniorzy z RAS oraz młodzież. 

Podczas naszego spotkania młodzież podziękowała w szczególności bohaterom projektu – 

seniorom udzielającym wywiadów. 

 „Młodzi w Akcji” mają nadzieję, że więcej osób, zwłaszcza z młodego pokolenia, zapozna się 

z historią niezwykłych ludzi, która przetrwa i będzie taką taśmą przyszłości w umysłach. 
 

Dorota Gardzielik 

Marta Grzeszczak 

Nauczycielki LI LO 

 



  Było nie minęło 

Uczniowie LI LO w Olimpiadzie Wiedzy o Mediach 

Etap okręgowy IV edycji Olimpiady Wiedzy o Mediach odbył się 15 grudnia 2017 r. 

na Wydziale Dziennikarstwa, Bibliologii i Informacji Uniwersytetu Warszawskiego.  Do drugiego 

etapu zakwalifikowało się po stu uczestników z każdego województwa. Nie zabrakło także uczniów 

z naszej szkoły – aż 11 osób (na 100 z województwa mazowieckiego). 

O godzinie dwunastej na Wydziale 

Dziennikarstwa, Bibliologii i Informacji 

Uniwersytetu Warszawskiego przystąpiliśmy 

do pisania testu. Po jego zakończeniu zostaliśmy 

poczęstowani ciepłą zupą dyniową z ciasteczkami na 

deser, a potem  odbyło się spotkanie 

z dziennikarzem. Ową osobistością okazał się 

Jarosław Gugała, znany przede wszystkim jako 

prowadzący głównego wydania „Wydarzeń” 

w Polsacie. Podzielił się z nami m.in. szczegółami 

na temat pracy dziennikarza, nieprzewidzianymi 

sytuacjami za kulisami pewnych programów, a także 

powiedział kilka słów o swoim życiu prywatnym.  

Wspomniał również o pewnym groteskowym przeżyciu. Pewnego razu jadąc samochodem, 

był świadkiem dachowania innego pojazdu. Wysiadł z auta i pobiegł na pomoc poszkodowanym. 

Kiedy zbliżył się do (o dziwo) lekko poobijanego kierowcy, ten zapytał go, oburzony, dlaczego 

wczoraj, w trakcie jednego z programów był taki „miękki” dla Schetyny. W pierwszej chwili 

pomyślałem, że to musi być żart. Najwyraźniej jednak była to autentyczna sytuacja rodem z filmu. 

Ludzie bywają zaskakujący. 

Po zakończeniu spotkania odbyła się 

krótka prezentacja uczelni stanowiąca 

preludium do wywiadu z następnym 

dziennikarzem, tym razem Biełsatu. Biełsat TV 

to kanał telewizji satelitarnej w języku 

białoruskim finansowany przez Telewizję 

Polską. Jego głównym celem jest dotarcie 

do ludności białoruskiej i zapewnienie jej 

dostępu do źródła autentycznych 

i niezmanipulowanych wiadomości oraz 

informacji. Nasz gość opisał represje, z jakimi 

zmagają się pracownicy tejże telewizji. 

Białoruskie władze nie są przyjaźnie nastawione 

do dziennikarzy Biełsatu, więc często dochodzi 

do aresztowań i przesłuchań przez milicję. 

Komputery i karty pamięci są rekwirowane bezpodstawnie  lub pod dowolnym pretekstem. Mimo 

tego liczba odbiorców wzrasta, a telewizja rośnie w siłę. Statystyki wskazują na to, że szlachetna 

praca załogi Biełsatu nie jest bezowocna i większość wierzy w jej dalsze sukcesy.    

Po  rozmowie z dziennikarzem nastąpiła ostatnia już część przedsięwzięcia czyli ogłoszenie 

wyników i wręczenie dyplomów oraz nagród. Każdy z biorących udział otrzymał dyplom 

za uczestnictwo i wybraną książkę. W ten sposób zakończył się etap okręgowy IV edycji Olimpiady 

Wiedzy o Mediach. Obecność znanych dziennikarzy i dobra organizacja sprawiły, że było to 

niezwykle ciekawe i pouczające doświadczenie. Myślę, że warto spróbować swoich sił w następnej, 

piątej już edycji olimpiady. 
 

Oskar Jakubczyk kl. I d  
 

 

 



  Było nie minęło 

Pierwsze Rembertowskie Dyktando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literackie Walentynki 

Historia literatury światowej wiele kart poświęciła uczuciom. Bohaterowie literaccy kochają 

szczęśliwie i tragicznie, a czytelnicy przeżywają wraz z nimi porywy serca. Do dziś wzruszają nas 

Romeo i Julia, Gustaw i Maryla, Giaur i Leila, Konrad Wallenrod i Aldona, Tristan i Izolda czy 

Stanisław Wokulski i Izabela Łęcka. 

Dzięki kreatywności bibliotekarza, pani Grażyny Szymczyk, w tym roku literacki akcent pojawił 

się na naszych licealnych Walentynkach. 

Redakcja 

Dnia 9 listopada 2017 r. grupa 12 uczniów naszego liceum pod 

opieką pani Małgorzaty Wiśniewskiej i pani Agnieszki Strzelczyk 

wzięła udział w Pierwszym Rembertowskim Dyktandzie, 

które odbyło się w Domu Kultury „Rembertów”. Pierwsze 

miejsce wśród młodzieży zajęła uczennica klasy IIID Julia 

Pędzich. Po dyktandzie uczniowie mieli okazję wysłuchać 

wykładu okolicznościowego gościa specjalnego, językoznawcy 

prof. Jerzego Bralczyka. Wykład dotyczył tematów związanych 

z językiem, między innymi kwestii komunikacji międzyludzkiej 

czy roli rozmowy w społeczeństwie. Udział w tym wydarzeniu 

z pewnością był ciekawym doświadczeniem dla uczniów naszej 

szkoły, ponieważ mogli oni sprawdzić swoje umiejętności 

w zakresie ortografii, a także spotkać się z interesującą postacią, 

jaką jest prof. Bralczyk.  

Julia Pędzich 

 



 

 

 

 

 

  

Opowieść zimowa 

 Spektakl "Opowieść zimowa" Williama Shakespeare'a w reżyserii Marcina Hycnara okazał się 

zdecydowanie zaskakującym wydarzeniem. Było to moje pierwsze spotkanie z Teatrem Narodowym 

i spodziewałem sie czegoś bardziej klasycznego. Historia opowiedziana na deskach teatru nie urzekła 

mnie jakoś szczególnie. Król Sycylii spotyka się ze swoim bratem – królem Czech. Władca nadmorskiej 

krainy zaczyna podejrzewać brata oraz swoją ciężarną małżonkę o romans. Wszyscy poddani i sami 

osądzeni przekonują go o prawości i wierności królowej, on jednak nikomu nie wierzy. Dalsze losy 

bohatera wydawały mi się proste i do przewidzenia. Bardziej niż na fabule skupiłem się jednak na 

scenografii i efektach wizualnych. Spektakl był eklektyczny, łączył tradycję z nowoczesnością – język 

stylizowany na archaiczny, charakterystyczny dla wyższych sfer, stroje – nowoczesne, barwne, 

a scenografia czarno- biała i geometryczna. Akt drugi cechował się odmienną stylistyką. 

  

 
KULTURALNY CZŁOWIEK 

Na jednej scenie można było dostrzec 

czeskiego księcia, Maskę, Św. Mikołaja, barona 

narkotykowego, a nawet postacie w klimacie 

drag queen czy innych bohaterów kultury 

masowej.   

Kolorystyka kostiumów w pierwszym 

akcie harmonizowała ze scenografią, 

„Sycylia” (dwór)  – zdominowana przez czerń 

na czele z królem, który niejako jest czarnym 

charakterem i kołem zamachowym całej intrygi 

oraz dobre, „białe” Czechy uciśnione 

pod gniewem brata. Pod koniec pierwszej części 

jedyną postacią, której strój wyróżniał  się 

z czarno-białej konwencji, była królowa z niemowlęciem na ręku, podczas sądu  –  jakby  

wykluczona z „czarnej” Sycylii.   

Na pochwałę zasługuje bardzo dobra gra aktorska. Postaci wiarygodnie wykreowane, 

emanujące tragizmem i momentami jakby nie ukrywają, że grają na scenie. Scenografia i gra świateł 

zrobiła na mnie duże wrażenie. Podświetlana podłoga podzielona w schemat szachownicy dawała 

możliwość tworzenia ścian oraz dróg dla aktorów. Wielopoziomowość sceny hierarchizowała 

momentami akcję lub podkreślała monumentalizm pałacu królewskiego. Efekt portalu wytworzony 

za pomocą światła i dymu, który ostatecznie przeistoczył się w morskie fale, wzbudził mój podziw. 

 Podsumowując, uważam ten spektakl za bardzo ciekawe doświadczenie artystyczne, 

przełamujące stereotypowe wyobrażenia. Teatr Narodowy pokazuje jak przy pomocy nowoczesnej 

techniki  można zamienić sztukę w chwilę pełną magii. Jednakże nasuwa mi się jedno stwierdzenie – 

przerost formy nad treścią. Fabuła nie była dla mnie dostatecznie interesująca i chwilami 

do przewidzenia. Pomimo zastrzeżeń fabularnych myślę, że na długo zapamiętam ten spektakl 

i z chęcią mogę go polecić osobom, które nie boją sie nowoczesnego teatru. 

 

Kacper Bielawski kl. I d 



 

  

PROJEKT NOWE HORYZONTY EDUKACI FILMOWEJ  

udział młodzieży z klasy prawo-dziennikarskiej  

w pokazach i analizie filmów 

 

Podróż, co wiedzie na księżyc 

 
          Już przed premierą w Polsce film „Control” został okrzyknięty arcydziełem. Nic dziwnego, skoro 

zadania ukazania życia Iana Curtisa podjął się Anton Corbijn, fotograf, reżyser i wielki fan muzyki 

zespołu Joy Division. „Control”, nasycony pesymizmem i dekadentyzmem, może wzbudzać zdumienie 

i zachwyt, lecz innych może jedynie deprymować. Jakie jest to wyjątkowe, ascetyczne dzieło? 

          Anglia, przełom lat 70. i 80. Rozgrywa się czarno-biały dramat. Króluje David Bowie, bunt 

i skórzane kurtki. Wyruszamy w inny wymiar istnienia, dosyć ponury, ale wyjątkowo interesujący. 

Naszym towarzyszem jest niepotrafiący przystosować się do otaczających go realiów Ian. Żyje on 

w mydlanej bańce, pisząc pełne sprzeciwu wiersze. Bańka pęka w 1976 roku, kiedy na koncercie Sex 

Pistols poznaje resztę zespołu Joy Division. Wszystko zmienia się o 180 stopni. Jesteśmy świadkami 

głębokich konfliktów wewnętrznych. Ian, znaczony chmury cieniem, zabiera nas w sam środek sztormu, 

burzy, która niszczy stereotypy tożsamości. Bezwartościowy zbiór pragnień i martwych nadziei staje się 

codziennością. Niezdrowe związki oraz mentalność tworzą cmentarz niedopowiedzeń. Przeznaczenie 

rozpadło się i wymknęło z dłoni. 

          Film przypomina zapis kronikarski. Z czasem wydaje się, że przeglądamy album ze zdjęciami 

pełnymi niezrozumienia i bólu. Delikatna zaduma i filozoficzny dystans towarzyszą naszej wędrówce. 

Niestety podróż kończy się, a płyta „The Idiot” Iggy’ego Popa zabiera Iana na księżyc. 
 

Julia Pohulajewska kl. I d 
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Cena wolności 
 

Wojna oraz obozy koncentracyjne nie są nowością w świecie kinematografii. Film 

pt. „Syn Szawła” w reżyserii Lászlo Nemesa opowiada głównie o piekle Holokaustu, psychologii tłumu 

i obrządkach religii judaistycznej, lecz głównym wątkiem jest próba pochowania chłopca, którego 

pierwszoplanowy bohater uznał za swojego syna. W rolę Szawła Ausländera, żydowskiego członka 

sonderkommando wcielił się węgierski aktor Géza Röhrig.  

W filmie wykorzystano ciekawe efekty, ciasny kadr oraz atmosfera przesycone są mrokiem 

i niepokojem, a świadomość autentyczności potęguję grozę. 

 
Scena po scenie jesteśmy przygniatani coraz 

to trudniejszymi wydarzeniami. Warto 

wspomnieć o roli kamery w filmie, który 

przez cały czas kręcony jest zza pleców 

Szawła, zasłaniających dużą część ekranu. 

Dzięki temu możemy jeszcze bardziej 

wniknąć w uczucia i przeżycia bohatera oraz 

poczuć jakbyśmy byli naprawdę na jego 

miejscu. Często, aby wzmocnić znaczenie 

pierwszego planu, ustawia się na nim ostrość, 

co powoduje, że dalszy plan jest rozmyty, 

niewyraźny. Reżyserowi mogło również 

chodzić o nieukazywanie zbyt drastycznych 

scen, które działy się za plecami postaci. 

 
 

Moim zdaniem film jest wartościowy, warto poświęcić czas na jego obejrzenie, choć istnieją 

lepsze produkcje o tematyce wojennej i Holokauście. Zaletą „Syna Szawła” jest ciągłe trzymanie widza 

w napięciu, ujęcia, oraz najważniejszy aspekt – punkt widzenia kamery, który jest dosyć oryginalny. 

Ciężki, klaustrofobiczny, charakterystyczny dla takiej tematyki klimat może przytłaczać, jednak 

według mnie był wręcz konieczny, by utożsamić się z postacią Szawła. Główny bohater nie ujawniał 

swoich uczuć, chociaż w jego zachowaniu i decyzjach można było dostrzec ogromną determinację 

w realizacji zamierzonego celu, jakim było pochowanie zamordowanego chłopca.   

Warto obejrzeć ten film ze względu na jego drastyczną treść i oryginalną formę. 

Gabriela Mróz kl. I d 
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Sacrum i profanum w odcieniach szarości 

„Ida” to film w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, którego premiera odbyła się 2013 r. Jako jedyna 

polska produkcja „Ida” zdobyła Oscara za najlepszy film nieanglojęzyczny. Konkurowała w tej kategorii 

z produkcjami, takimi jak: „Tangerines” – Zaza Urushadze „Leviathan” – Andrey Zvyagintsev, 

„Wild Tales” – Damián Szifrón, „Timbuktu” – Abderrahmane Sissako. Monochromatyczne zdjęcia 

zostały wykonane przez Ryszarda Lenczewskiego i Łukasza Żala, którzy brali udział w produkcji 

m.in. „Lata Miłości” i „Na granicy”. 

Film opowiada o Idzie, w którą wciela się Agata Trzebuchowska. Przed złożeniem ślubów siostra 

przełożona wysyła wychowaną w klasztorze sierotę na spotkanie ze swoim ostatnim żyjącym członkiem 

rodziny. W momencie, w którym dziewczyna opuszcza mury zakonu, rozpoczyna się poszukiwanie 

przez nią własnej tożsamości i poznawanie otaczającego ją świata. Kiedy pobożna i cnotliwa Ida spotyka 

swoją ciotkę (graną przez bardziej doświadczoną Agatę Kuleszę), następuje konfrontacja sacrum 

z profanum. Wanda Gruz jest całkowitym przeciwieństwem swojej siostrzenicy. Była prokurator, 

niegdyś nazywana „Krwawą Wandą”, jest kobietą wyemancypowaną i pozornie silną. Jednakże 

stopniowo przerastające ją problemy sprawiają, że ucieka w alkohol i odpala papierosa od papierosa. 

Oglądając „Idę”, nie doczekamy się gwałtownych zwrotów akcji czy gorącokrwistych posunięć 

bohaterów. W miarę poznawania dramatycznej prawdy uczucia kobiet znajdują swoje odzwierciedlenie 

w wyrazach twarzy, oczach i gestach.  

Pomimo wielu mocnych atutów, według mnie „Ida” nie jest dla każdego. Akcja płynie powoli, 

do tego stopnia, że oglądanie filmu bardziej przypomina przedzieranie się przez niego. W konsekwencji 

szybko staje się nużący i męczący. Z drugiej jednak strony, taki charakter produkcji pozwala 

na poddanie się dokładnym refleksjom i przemyśleniom, do których „Ida” bezkompromisowo skłania 

widzów. Czarno-białe zdjęcia przenoszą nas w smutne i pozbawione radości realia komunistycznej 

Polski, od których jedyną ucieczką były jazzowe utwory Johna Coltrane’a. Obraz w formacie 4:3 

wykorzystany w filmie, może sugerować format zastosowany w starych telewizorach kineskopowych, 

a umieszczanie bohaterów w dolnych częściach kadru sprawia wrażenie klaustrofobii i przytłoczenia. 

 „Ida” skłania do myślenia i refleksji, aczkolwiek niespiesznie rozwijająca się fabuła i szary, 

depresyjny świat zaprezentowany przez reżysera skutecznie zniechęca. Film doceniłem dopiero 

po szczegółowej analizie i interpretacji. Ponadto jego problematyka jest świetnym tematem do dyskusji. 

Według mnie o „Idzie” lepiej się rozmawia niż ją ogląda. 

Oskar Jakubczyk kl. I d 

 

 



 

 

 

  

   

 
KĄCIK POETYCKI 

Kamil Kowalczyk Bezwzględność 

 
Wiecznie młodzi chcieliśmy  

całować życie po francusku 

trwać w tym szaleństwie po wieki 

nie godząc się z chwilą która musi minąć 

i skończyć rozdział beztroski 

 

zamierzaliśmy wygrać  

kłótnie z rodzicami 

poprzez krzyk i bunt 

dzisiaj często żałujemy 

że tak rzadko ich widzimy 

kiedy w końcu dotrze do nas 

że nie są wieczni jak posąg 

będzie już za późno 

na miłość dla nich i dla nas 

 

chcieliśmy pić wino do nieprzytomności 

śmiać się i tańczyć bez zmartwień 

budzić się każdego dnia u boku innej kobiety 

dziś oddalibyśmy cały świat za jedną 

która pozbiera z ziemi nasze zwłoki 

 

wychodząc na ulice tylko pluć i kląć 

rzucać kamieniami w cokolwiek  

byle dać upust wściekłości 

nie zważając na kulistość Ziemi 

i fakt że to wszystko do nas wraca 

 

na siłę syciliśmy próżne brzuchy  

emocjami o ładunkach przeżyć dodatnich 

które niekoniecznie wyszły nam na zdrowie 

a wszystko to by tylko czuć że żyjemy 

 

i czasem jeszcze zawyje ta młodość dzika 

wzorem głosu sprzed mutacji  

co łamie się jak gałązka 

pod ciężarem sytuacji 

w której postawiła nas dorosłość 

 

Dziś już jest za późno na rebelię 

rano będzie trzeba wstać do pracy 

pogodzić obowiązki z gorącą głową 

zmarłym marzeniom dać odejść 

a gdy przyjdzie czas i miejsce 

urodzić je na nowo w połowie swoich genów 

wierząc że chociaż im się uda 

 

Kamil Kowalczyk Sinusoida 

 

Lubię Cię słuchać 

i lubię jak idziemy razem 

bo twoich łez nikt nie rozumie 

oprócz mnie 

 

nie lubię z kolei kiedy kwitną bzy 

kiedy wiosna budzi świat do życia 

wtedy czuję 

że rzeczywiście 

jestem martwy 

 

czas znowu odegra swoją farsę 

wznieci nadzieje płonne 

które zwiędną 

razem ze mną 

 

nie wiem już sam 

czy może być coś gorszego 

niż Ikar który pikuje w dół 

i losem Syzyfa - zatacza koło 

 

Kacper Bielawski  Szczupak głębinowy 

 

Krople kapią, wszystko płynie 

W odmętach fal wszystko kiedyś zginie 

I wypuść powietrze, bo tonąć nie trzeba 

Możesz lawirować powierzchnia – gleba 

Sam wybierasz głębokość, jakim płyniesz stylem 

Jeden pędzi szalenie motylem 

Drugi żabką zostaje w tyle 

Ja płynąc szybko ciągle style mylę 

Teraz dryfuję, kiedyś spałem w mule 

Wykształciłem skrzela – tlen w wodzie czuję 

I mądrze dobierz czystość akwenu 

Nie wiedzieć czemu 

W bagnie zawsze zostajesz samemu. 
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